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1. Charakteristika školy
Základní škola
Vidlatá Seč
Příspěvková organizace
Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč
Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová
E-mail: zs.vidlatasec@seznam.cz
www stránky: www.zsvidlatasec.cz
Vzdělávací program:
1., 2., 3., 4. a 5.třída – Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
Typ školy: malotřídní škola 1. – 5. ročník
školní družina
školní jídelna
Přehled zaměstnanců: pedagogických včetně ŠD – 3
nepedagogických - 2
Počet žáků: 1.ročník – 2
2.ročník – 5
3.ročník – 4
4.ročník – 2
5.ročník - 2
celkem 15 žáků
Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč
Chotěnov
Jarošov
Nová Ves

2. Zápis do 1. třídy:
Přijímacím řízením prošlo celkem 5 dětí.
K povinné školní docházce bylo přijato 5 dětí. Žádný zákonný
zástupce nezažádal o odklad povinné docházky.

3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
I. třída – spojeny ročníky 1. a 2.
II. třída - spojeny ročníky 3., 4. a 5.
Všichni žáci splnili osnovy Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání a postupují do dalších ročníků. Nikdo
nebyl klasifikován nedostatečně.
14 žáků prospělo s vyznamenáním.
Nebyla udělena žádná důtka.
I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu ZŠ TGM
Litomyšl, který měl v loňském školním roce končit. Z důvodu
potřeby udržitelnosti projektu navštívil opět 2 krát naší školu
p. Pachl – rodilý mluvčí, který vyučoval žáky ve 3. 4. a 5.třídě
anglickému jazyku.

4.Přehled pracovníků školy
Věra Rejsová – ředitelka –34 roků praxe ve školství.
Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy
Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ
Litomyšl – speciální pedagog, 17 let praxe ve školství.
V současné době dálkově navštěvuje
magisterské
studium – učitelství pro 1.stupeň základní školy. Tímto
studiem si doplní chybějící vzdělání učitelky 1. stupně.
Hana Olbrichová – vychovatelka ŠD – obor vychovatelství
bakalář - 3 roky praxe jako vychovatelka v léčebně, 13 let praxe
ve ŠD na ZŠ.
Dana Osecká – uklízečka, nastoupila 1.1.2013 za p. Záleskou.
Pracuje zde 3. rokem.
Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 19 let praxe ve
školství.

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Mgr. Věra Rejsová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Anglický jazyk pro středně pokročilé – konverzace
• Nácvik a obtíže v psaní
• Seminář pro výchovné poradce a metodiky prevence
• Vybrané problémy aplikace právních předpisů ve
školství
• Základní právní úprava v praxi školy z úhlu pohledu
zřizovatele a ředitele aneb platná legislativa a její
uplatňování pro potřeby účinného a efektivního řízení
ve vzdělávání
• Letní kurz anglického jazyka – Angličtina s rodilými
mluvčími
Během školního roku se zúčastňuje porad týkajících se školské
problematiky.
Dana Holomková
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5.ročníku
• Aktivity v přírodě a utváření vztahu dětí k přírodě
• Školení první pomoci
Během školního roku se zúčastňuje porad pro drogové
preventisty.
Hana Olbrichová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Psychomotorické hry
• Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti
• Školení první pomoci

Marta Částková
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:
• Seminář pro vedoucí a hlavní kuchařky školních jídelen
Dana Osecká
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:
• Seminář pro vedoucí a hlavní kuchařky školních jídelen

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Účast na soutěžích
Riskuj – tradiční soutěž, kterou si pro děti připravuje paní
učitelka Holomková. Děti soutěží v oblastech z vlastivědy,
prvouky, přírodovědy i českého jazyka.
Recitační soutěž - žáci z literárního kroužku se zúčastnili této
soutěže, kterou pořádal DDM v Litomyšli. Žákyně ze 2.třídy
získala Diplom.
Přírodovědná soutěž – v 1.kategorii žáků 3.třídy jsme získali 2. ,
3., 5. a 8.místo. Ve 2.kategorii žáků 4.tříd jsme získali 8. místo a
ve 3.kategorii žáků 5.ročníků 4.místo.
Pěvecká soutěž – zúčastnili jsme se pouze soutěže v první
kategorii. Zde jsme byli velmi úspěšní. Náš žák ze 3.třídy se se
svým zpěvem umístil na 1.místě.
Klokan –matematická soutěž, v celorepublikovém měřítku se náš
žák z 5.třídy umístil na 2.místě

Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka –
v rekreačním zařízení Mladočov se konaly soutěže žáků z 1. a
2.stupně jednotlivých zapojených obcí. Naši žáci se umístili na
krásném 3.místě.
Fotbalový turnaj Bambini cup 2016 – pohár žáků 1.stupně
v malé kopané v Dolním Újezdě. Naši žáci získali 4.místo.

Prezentace školy

Vánoční výstava s koledováním – výstava z vánočně laděných
výrobků žáků naší školy spojená s vánočním vystoupením pro
veřejnost.
Dětský karneval – tradiční akce konaná pro veřejnost,
pomáháme při výzdobě sálu.
Zápis do 1.třídy – Sněhurka přivítala předškoláky a spolu
s trpaslíky jim zadávali drobné úkoly. K zápisu přišlo 5 dětí.
Veřejná sbírka – každý rok spolupracujeme s občanským
sdružením CPK – CHRPA, které se zabývá výcvikem koní pro
ústavy a léčebny v celé České republice. I letos proběhla veřejná
sbírka formou prodeje dárkových věcí s tematikou koní. Dále
jsme se zapojili do sbírky, kterou organizuje Fond Sidus, který
pomáhá vážně nemocným dětem.
Sběr starého papíru – každoroční akce pořádaná školou, do
které se zapojují rodiče, ale i obyvatelé naší obce. Výtěžek jsme
použili na zaplacení dopravy na výlety ve škole v přírodě a na
uhrazení vstupného na výletech.
Den matek – akce pořádaná školou a obcí, která je určena široké
veřejnosti. Žáci si nacvičí kulturní vystoupení, které je sestaveno

z básniček, písniček, tanečků a letos i z muzikálu Šípková
Růženka. Zúčastněné maminky, babičky dostávají od dětí pěkná
přáníčka.
Den dětí – s místními nadšenci jsme spolupracovali při
organizaci Dne dětí. Letos to bylo na téma – Mimoňové. Této
akce se zúčastnilo téměř 100 dětí z okolí.
Sraz rodáků na Chotěnově – žáci zarecitovali básničky a
zatancovali pěkný taneček.
Vítání občánků – zapojili jsme se do akce, kdy byli přivítáni
noví občánci do naší obce.
Časopis ,,Zpravodaj“ – pravidelně přispíváme do obecního
časopisu, kde obyvatele Vidlaté Seče informujeme o dění ve
škole.
Časopis ,,Školáček‘‘ – vydáváme pro rodiče našich dětí. Rodiče
informujeme o plánovaných i již konaných akcí. Vše doplňujeme
fotografiemi.
Projekt ,,Čtení pomáhá“ – již druhým rokem jsme se zapojili
do tohoto projektu, který podporuje čtení u školních dětí. Každý
žák po přečtení knihy vyplní test znalostí o dané knize a
pomyslných 50 Kč za přečtení knihy pošle vybranému projektu.
Do projektu se zapojili téměř všichni žáci ze 3., 4. a 5.třídy.
Sběr plastových víček – zapojili jsme se do sběru víček pro
holčičku z Vendolí.

Další školní aktivity
Žáci se během celého školního roku zúčastňují akcí, které pro ně
připravují jak paní učitelky, tak nám je nabízejí různé spolky.
Z těchto nabízených programů vždy pečlivě vybíráme právě ty,
které jsou pro děti určitým přínosem a děti si z nich odnášejí další
poučení a pocity radosti.
Ve školním roce 2015 – 2016 se jednalo o tyto akce:
- jsou seřazeny postupně, jak se ve školním roce konaly.
Plavecký výcvik – všichni žáci naší školy mají možnost zúčastnit
se plaveckého výcviku v plaveckém bazénu v Poličce. Žáci 3. a
4.třídy mají plaveckou výuku v rámci tělesné výchovy povinnou.
Den náborů – TJ Sokol Dolní Újezd pořádal fotbalovou akci pro
okolní školy. Na deseti stanovištích se žáci vyzkoušeli hravou
formou fotbalové dovednosti.
Spaní ve škole – tradiční školní akce, která se koná před
začátkem podzimních prázdnin. Děti společně tvoří dýňová
strašidla a spí ve třídách ve spacácích. Pro většinu z nich je to
úžasný zážitek.
Zdravá 5 – program pořádá nadační fond Albert. Jejich
pracovnice si s dětmi povídá o správném životním stylu. Společně
soutěžili, vytvářeli jídelníčky.
Mini cirkus a opička Terezka – dětem ukázali drezúru malých
pejsků, představili 6 letou opičku Terezku, přišel mezi nás i
klaun.
Den řemesel – projektový den, kdy žáci tvořili a vyráběli. Zahráli
si na pernikáře, hrnčíře, truhláře, švadleny a natěrače.

Vánoce v knihovně – návštěva vánoční výstavy v městské
knihovně v Litomyšli s nákupem drobných dárků.
Mikuláš a čert – kornout plný dobrot žáci získali od Mikuláše,
který je přišel navštívit. Doprovázel ho i čert, který neposlušné
děti pokáral.
Výtvarná dílna s p. Třískovou- výroba náušnic a přívěsků jako
dárek na Vánoce pro svoje blízké.
Kabaret Honzy Poplety z Popletova – vystoupení Honzy
Petráše se slovními hříčkami, se soutěžemi pro žáky a s pohádkou
O princezně Jolance.
Veselé zoubky – program, který organizuje dm drogerie od České
stomatologické komory. Žáci se dozvěděli vše o zubní hygieně,
vyzkoušeli si správné čištění zubů. Celým programem je
doprovázel Hurvínek s Máničkou.
Stařenka Morava vypravuje – hudební pořad, který žákům
představil staré, zapomenuté hudební nástroje např. kobzu,
dvojačku, konzovku či grumle. Žáci slyšeli i prastaré moravské
písně.
Velikonoce v knihovně – opět návštěva městské knihovny,
tentokrát s programem - Velikonoce.
W.A.Mozart – kdy, kde se narodil, co dělal, na co hrál - to vše
jsme se dozvěděli ve výchovném hudebním programu. Slyšeli
jsme také ukázky z jeho tvorby.
Výlet do Nedošína – v rámci Dne Země jsme zorganizovali pěší

výlet Nedošínským hájem, kde žáci poznávali různé květiny a
stromy.
Ovoce a zelenina do škol – v rámci projektu Ovoce do škol
získala naše škola ochutnávkový koš z různými druhy ovoce a
zeleniny. Vše měli možnost ochutnat a poznat.
Škola v přírodě - tradiční školní akce, která je pěti denní.
Tentokrát jsme byli v Nekoři. Je tomu již 12 let, kdy jsme vyjeli
poprvé. Žáci stráví bez rodičů téměř celý týden plný výletů a her.
Bubenická dílna pro děti – žáci si vyzkoušeli hraní na různé
rytmické nástroje, které byly vyrobeny z odpadového materiálu.
Hráli na sudy, chrastítka, hrnce.
Varhanní pořad varhaníka - návštěva kostela Povýšení svatého
Kříže v Litomyšli s vyprávěním o varhanách a s varhanním
koncertem.
Šel tudy, měl tudy – hudební pořad, který žáky seznámil s
různými druhy nástrojů, na které slyšeli i krátké hudební ukázky.
Návštěva kina v Litomyšli – žáci zhlédli pohádku Řachanda.
Cyklistická soutěž – pro nepříznivost počasí se konala tentokrát
v tělocvičně. Jednalo se o jízdu zručnosti na koloběžce. Žáci také
soutěžili v testu znalostí z pravidel silničního provozu.
Stavebnice Geomag – žáci stavěli z magnetické stavebnice.
Podařilo se jim vytvořit nádherné stavby.
V průběhu celého školního roku organizovala školní družina a
přírodovědný kroužek různé výlety do okolí. Tím se žáci
seznamovali s krásami okolní krajiny a životem lidí.

7. Hodnocení poradenských služeb
Při řešení problémů v oblasti vzdělávání spolupracujeme s PPP ve
Svitavách a s PPP v Ústí nad Orlicí. Protidrogová prevence
probíhá podle Minimálního preventivního programu.
Děti se mohou zapojit do osmi kroužků, které na naší škole
pracují – anglický jazyk, výtvarný kroužek, dramatický kroužek,
přírodovědný kroužek, počítače, sportovní hry, náboženství a
zpívání.
Děti mohou každý den chodit ihned po vyučování do školní
družiny, kde si pro ně paní učitelka připravuje různé činnosti –
sportovní i pracovní. Děti ke hraní využívají celý prostor školy.
Snažíme se naplnit volný čas dětí vhodnými činnostmi.

8. Vyhodnocení preventivní strategie
Ve školním roce 2015/2016 jsme se o problémech nebezpečí
zneužívání návykových látek dětmi a mladistvými snažili
informovat především rodiče a také celou veřejnost.
Proto jsme svým žákům zajišťovali volnočasové aktivity, ve
kterých jsme se snažili na ně kladně působit, zajímat se o jejich
problémy a snažili jsme se také společně s rodiči najít
nejvhodnější řešení, které by se stalo vhodnou prevencí a
napomohlo by zvyšovat odolnost dětí vůči patologickým jevům.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
• Ředitelka školy
Monitorovala efektivitu prevence sociálně patologických jevů a
sledovala pravidelně efektivitu této prevence. Zajišťovala
organizační a personální opatření ke zlepšení školního klima.
• Metodik prevence
Hodnotil realizaci minimálního preventivního programu, který
vytvořil a diskutoval pravidelně s učiteli v oblasti drogové
prevence.

• Výchovný poradce
Navrhoval řešení při porušování pravidel, po poradě s třídním
učitelem navrhoval návštěvu odborného pracoviště a společně
s ostatními pedagogy se zaměřoval na žáky, kteří by mohli být
jakkoliv ohroženi. Snažil se o nápravu.
• Speciální pedagog
Všechny problémy řešil společně s ostatními pedagogy a s rodiči.
V případě nutnosti doporučoval návštěvu speciálních pracovišť,
pravidelně monitoroval, zda se u žáků neobjevují poruchy učení
nebo chování.
CÍLE PROGRAMU:
Ve školním roce 2015-2016 se naše prevence soc. patologických
jevů u dětí zaměřovala na tyto oblasti:
• Užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření
• Násilí a šikana
• Syndrom zneužívaných a týraných dětí
• Ohrožení mravní výchovy dětí
• Záškoláctví
• Kriminalita a vandalismus
• Rasismus
METODY A FORMY:
• Vytváření příznivého klima ve třídě
Budování spolupráce, hry, vzájemné povzbuzování, pochvala i
kritika atd.
• Zvyšování spolupráce s rodiči
Třídní schůzky, individuální návštěvy, vánoční vystoupení a malá
vánoční výstava pro rodiče, besídka ke Dni matek .
• Rozvíjení schopnosti vést komunikaci a umění říci ne
Dramatizace, řešení modelových situací.
• Podporovaní děti v jejich dovednostech a schopnostech
Množnost dalšího vzdělávání, podporování jejich

schopností, uskutečňování soutěží, které měly vzbudit u dětí
zvýšený zájem o některou oblast
• Stanovení určitých pravidel a kontrola jejich dodržování
Školní řád, pravidla chování ve třídě i o přestávce atd.
• Zvyšování zdravého sebevědomí
Sebeuvědomování, pochvala, kladné hodnocení dobře provedené
práce atd.
• Nabízení různých mimoškolních aktivit.
-pěvecký, anglický, výtvarný, přírodovědný, literární, sportovní
kroužek, náboženství
-školní družina
-výlety
-kulturní i sportovní vyžití aj.
• Snaha o osvojení zdravého životního stylu
Projekty a besedy o zdravém životním stylu
• Snaha o včasné rozpoznání specifické poruchy učení,
spolupráce s PPP při diagnostice specifických poruch učení
Při podezření specifické poruchy učení doporučujeme návštěvu
PPP, v případě nutnosti s PPP konzultace.
• Seznamovaní dětí s ekologickou výchovou.
Třídění odpadu, pozorování přírody.
• Prezentace školy na veřejnosti
Veřejné vánoční vystoupení, vánoční výstava, besídka ke Dni
matek, dodávání článků o činnosti školy do místního časopisu,
zúčastnili jsme se pasování čtenářů v litomyšlské knihovně, velmi
úspěšně naši žáci reprezentovali školu v přírodovědné a pěvecké
soutěži v DDM Litomyšl, náš žák dosáhl 2. místo v celostátní
matematické soutěži Klokan aj.
• Jiné aktivity:
Škola je zapojena do projektu ,,Ovoce do škol“ a do programu
,,Školní mléko.“
Zúčastňujeme se také sbírky plastových víček pro nemocné děti.

9. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy
Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. Byl vydán nová Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání, který byl upraven podle školského
zákona, který je platný k 1.9.2016.
Jelikož se potýkáme s malým počtem dětí, chceme oslovit rodiče
dětí, které je posílají do MŠ v Jarošově z Litomyšle. Budeme jim
nabízet docházku do naší školy, kde při malém počtu dětí jde
individuálně pracovat s každým dítětem, být mu oporou a rádcem.
Byl také zveřejněn inzerát s nabídkou naší školy v časopise Lilie,
který vychází v nedaleké Litomyšli. Byly vytvořeny nové www
stránky naší školy, které jsou pravidelně aktualizovány.
Cíle pro rok 2016– 2017
1. Propagace školy – www stránky, příspěvky do regionálních
časopisů
2. Pokračování činnosti kroužků
3. Pravidelné doučování žáků- projekt MŠMT
4. Zapojení rodičů do výuky
5. Výuka zajímavá a přitažlivá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapojení do Srazu rodáků ve Vidlaté Seči
Noční pobyt ve škole
Vánoční koledování
Pohádkový zápis do 1.třídy
Účast na školním karnevale
Příprava oslavy Dne matek
Příspěvky do místního zpravodaje a regionálního
deníku
Vydávání vlastního časopisu Školáček
Sběr starého papíru ve spolupráci s veřejností
Pomoc při organizování Dne dětí
Škola v přírodě
Aktualizace www stránek

6. Zapojení do projektu MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ I
vyhlášenou ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a
spolupráce s městem Litomyšl v realizaci MAP - Místní akční
plán.

10. Údaje o výsledcích ČŠI
V letošním školním roce proběhla inspekční činnost ČŠI ve dnech
6., 9. a 10.11. 2015. Inspekční zpráva je uložena ve škole. Všichni
zaměstnanci s ní byli seznámeni.

Základní údaje o hospodaření
Prostředky na platy
Vyčerpáno celkem : 1 235 677,-Kč
Z toho čerpáno z:
Dotace KÚ :
UZ 33353
1 018 000,-Kč
UZ 33353 OON 36 000,-Kč
UZ 33052
36 918,-Kč
UZ 33061
5 278,-Kč
Obec:
58 208,-Kš
Z daru :
2 798,-Kč
Tablety do škol: 78 475,-Kč
ONIV:
Dotace UZ 33353
Knihy, učební pomůcky:
Cestovné :
Školení:
Plavecký výcvik:
Zákonné pojištění:
Odvod do FKSP:
SP:
ZP:
Dotace UZ 33052
SP:
ZP:
Odvod do FKSP
Dotace UZ 33061
SP:
ZP:
Odvod do FKSP:
Z daru:
SP:
ZP:

11 333,50 Kč
1 926,-Kč
11 287,50Kč
3 000,-Kč
4 453,-Kč
10 180,-Kč
264 883,-Kč
92 937,-Kč
9 230,-Kč
3 322,-Kč
369,-Kč
1 320,-Kč
475,-Kč
53,-Kč
700,-Kč
252,-Kč

Celkem dotace UZ 33353 1 454 000,-Kč /SÚ 672
Celkem dotace UZ 33052
49 839,-Kč /SÚ 672
Celkem dotace UZ 33061
7 126,-Kč /SÚ 672
Celkem dar:
3 750,-Kč
Tablety do škol:
SP:
ZP:
Zákonné poj.:
Poplatek za vedení účtu:
Celkem dotace Tablety do škol:

19 619,-Kč
7 061,-Kč
282,-Kč
44,-Kč
80 828,-Kč/SÚ 649

Převedena z výn.př.období částka: 25 484,70 Kč
Úroky:
1,21 Kč
Náklady tablety: 105 481,-Kč
Výnosy tablety: 106 313,91 Kč
Vratka činila: 832,91 Kč
Dotace od Města Litomyšl
Celkem dotace od Města Litomyšl: 2000,-Kč/SÚ 672
1.Spotřeba materiálu 2000,-Kč
Obec
Celkem dotace od obce Vidlatá Seč: 270 000,-Kč/SÚ 672
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spotřeba materiálu
145 357,44 /z toho 89 531,65 Kč za potraviny/
Spotřeba energie+vodné 139 260,40
Opravy a udržování
10 606,40
Cestovné
832,-Kč
Ostatní služby
70 772,92
SP+ZP
3 918,90
Zákonné poj.
236,60
Odvod do FKSP
610,90
Ost.nákl.z činnosti
7 513,80

Celkem dotace /SÚ 672/ - 1 782 965,-Kč

Dne 20.8.2016

Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová

